
  معماري سازمانيهاي پيشرفتگزارش برگزاري چهارمين همايش ملي 

  جناب آقاي دكتر معيني

  رم دانشكده علوم مهندسي و رياست همايشرياست محت

هاي شهيد بهشتي، هاي معماري سازماني در دانشگاهاستحضار داريد در پس اجراي سه دوره از همايش ملي پيشرفتهمانگونه كه 
زمان با شيوع كرونا در كشور و اگر چه همايش چهارم همن همايش چهارم بود. صنعتي شيراز و صنعتي شريف، دانشگاه تهران ميزبا

اما فرصتي را فراهم آورد تا هاي زيادي همراه بود، و به همين دليل با محدوديتجهان بود و به ناچار به صورت مجازي برگزار گرديد، 
  نظران از شهرهاي مختلف و نيز خارج از كشور فرصت بهتري براي حضور در همايش پيدا كنند.صاحب

مردادماه ادامه پيدا كرد و سپس براي سه  ١٥شروع و تا  ١٣٩٩شده پذيرش مقاالت از ابتداي تابستان هاي انجامريزيطبق برنامه
سال شد و مورد بررسي و داوري قرار گرفت و در نهايت مقاله به دبيرخانه همايش ار ٧٠دوره ديگر تا اوايل مهرماه تمديد شد. بيش از 

هاي ارائه توسط مقاله جهت ارائه به صورت پوستر انتخاب شد كه فيلم ٢٠مقاله براي ارائه شفاهي انتخاب شدند. همچنين حدود  ١٠
  رفت.كنندگان قرار گو در اختيار شركتنويسندگان تهيه 

كارگاه تخصصي به عنوان كارگاه جانبي همايش برگزار شد كه همگي با استقبال خوبي همراه بود. در  ١٥ش چهارم، بيش از در هماي
همچنين در روز هاي همايش استفاده كردند. نفر در جلسات كارگاه ها و روز همايش حضور داشتند و از برنامه ٥٠٠مجموع بيش از 

در حد توان سعي شد عليرغم همه مشكالت در اطالع نفر گذشت.  ١٠٠كنندگان آنالين همزمان، از افتتاحيه همايش تعداد شركت
  ها و جرايد الكترونيكي به اطالع عموم رسانده شود.اني همايش، موضوع از طريق رسانهرس

توان به آقاي مهندس باقري اصل، دبير شواري عالي فناوري سخنرانان بسيار معتبري در اين همايش شركت داشتند كه از آن ميان مي
شاره كرد. در عين حال برخي از سخنرانان اصلي نظير معاون اطالعات، آقاي دكتر محرميان معاون محترم بانك مركزي ج. ا. ا. ا

فناوري اطالعات بيمه مركزي و نيز مديرعامل شركت ايرانسل جهت ارائه سخنراني اعالم آمادگي كرده بودند كه به دليل ابتال به كرونا 
  هاي همزمان امكان حضور را پيدا نكردند.يا برنامه

از كانادا از سخنرانان خارجي همايش Pierre Gagné  دكتر واز دانشگاه كپنهاگ  Gotze Johnسخنرانان خارجي نظير دكتر 
در  )يدنيو دانشگاه س كايامر uci ،يجنوب يناي(دانشگاه دوك، كارول ايو استرال ، كاناداكايامرهاي بودند. همچنين اساتيدي از دانشگاه

 و كارگاه برگزار نمودند. همايش سخنراني داشتند

 زار شد. پنل تخصصي اول به موضوع صنعت بيمه و تحول ديجيتال اختصاص داشت. در همايش چهارم، سه پنل تخصصي برگ 
  رساني مناسبي در سطح شركت هاي بيمه صورت گرفت.پژوهشكده بيمه همكاري بسيار نزديكي در برگزاري اين پنل داشت و اطالع

دومين پنل تخصصي به وزارت نيرو اختصاص داشت كه مديران محترم وزارتخانه و مديران عامل چند شركت مرتبط، تجربيات خود 
هاي زيرمجموعه ارائه نمودند. مدير فناوري اطالعات وزارت نيرو از شركتو زمينه اجراي معماري سازماني در وزارت نيرو  را در

  سخنرانان اين پنل بود.

هاي معماري سازماني به تبادل تجربيات و برنامه ريزي جهت توسعه مفاهيم معماري سازماني در كشور در پنل سوم، آزمايشگاه
  پرداختند. 



پنجشنبه هارشنبه و امه پيدا كرد و همايش در روزهاي چهاي جاني همايش در كل هفته همايش از روز شنبه تا پنج شنبه ادرگاهكا
  برگزار شد. ماه  آبان ٢٢و  ٢١

يه كه رسما اعالم گرديد، عليرغم مجازي نظم برگزاي همايش به گونه اي بود كه به اذعان روساي ادوار قبل همايش در جلسه اختتام
  بارتر بود و تحسين حضار را جلب كرد.هاي قبل كه به صورت حضوري برگزار شده بود، پربودن همايش، از دوره

هاي خوبي از ناحيه انجمن صورت رسانيانجمن انفورماتيك ايران به عنوان همكار در برگزاري همايش همكاري نزديكي داشت و اطالع
  ت. گرف

در همايش چهارم اگر چه به دليل عدم برخورداي از اسپانسر به دليل غير حضوري بودن همايش و عدم برگزاري نمايشگاه جانبي كه 
معموال درآمد اصلي همايش از اين ناحيه است، سعي شد تا با مديريت هزينه ها همايش به شكل آبرومندانه برگزار شود و برخي از 

  هاي بعدي در اختيار دانشكده قرار گرفت. ي همايش تهيه شد، براي استفادهامكاناتي كه براي اجرا

را دريافت نمود. همچنين مجموعه مقاالت همايش در قالبي زيبا و با فرمت قابل چاپ به صورت  ISCالزم به ذكر است همايش مجوز 
  . و از آدرس زير قابل دانلود است ر داده شدكتابچه كامل مجموعه مقاالت، به صورت الكترونيكي در اختيار شركت كنندگان قرا

http://dsc.ut.ac.ir/download/ncaea2020.pdf 

مقاالت همچنين با توجه به انعقاد قرارداد با پايگاه سيويليكا، كليه مقاالت در پايگاه مذكور قرار گرفته و نمايه سازي شده است. 
فيلم كليه جلسات و كارگاه هاي همايش جهت  منتخب جهت چاپ در مجله علم رايانش انجمن انفورماتيك ايران ارسال شده است.

  استفاده عالقمندان از طريق سايت آپارات انتشار پيدا كرده است.

همايش و همچنين مساعدت معاونت محترم پژوهشي پرديس فني/دانشگاه تهران  در پايان از همكاري و درايت جنابعالي در برگزاري
  كمال تشكر و قدرداني را دارم.
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  علي كمندي

  دبير همايش

 


